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انیا ایر دل ی  و  خورشییدی ایا شتشیر هیر سیال حلول  سال نو فرا رسیدن نو روز و 

. شیروه هیای ملفلی  احی  ارانگییه  یر میشیود ایشیفر از ییی   اانگییهه هیای ملفلی 

 اییا مسییهل  نگییاه می ننیید و هر یی مییتهبی از زوا ییای ملفلیی  ایی  ا یی  مییتهبی و ریییر 

روز مشییل  نییو خییود را در ار بییا    مناسییبات عدییید ی شونییاشون خییو    نظر ییات

ک  در آن  رز د د ا   شروه ار مبنای ییشین  شرا ط و زمین  های اسر  میسازند ک 

س دهنید  ارخیی ملفصری را ک  انع ا  مطالب. در ا   نوشف  ها ش   شرفف  اسر 

وامیا ییی  از ا ی  لاای   ورد نوروز هسفند ارائ  مییدار  سماعیلیان در مااز نظر ات 

می  از لای ی نوشیفارهای اسیر کی   ر ات مفتکره  افف  هیای میدانم ک  نظ اد آوری 

وای  هیووهیی  ادعیای درسیر ایودن  میا  مطالیب ا یی   ترا  مطالعی  کیرد  اصیورت شی

خواهشیمند  کی  درریورت داشیف  م حظیات میرا  وسیفاننوشف  را ندار  ، از  ما  د

  مفوه  و هم اری کنند.

 

مورد نو روز در درازنای  ار خ در ادوار ملفل  مطالب شوناشون ای شماری در   

مبداُء هش  نو روز و شرامی داشر آ ن  وسط . از شفف  و ا نوشف  شده و خواهد شد 

نو روز اعد از ظهور اس   در  .سپری میگردد نس  های مفمادی چند   ههار سال 

. یییدا کیرد  در یهلیوی میوافدی ، ملیالفینی نییهی لرار شرفر کی  فراز و نشیب ایشفر

و فرلیی  هییای ملفلیی  شیییعیان و همونییان در الیی  اهرشییی  از اهیی  سیینر در شییعب 

نییوروز شرامییی داشییف  میشییود ولییی شییروه هییای کییوچ ی از سیینی هییا ایی  خصییو  

لی  از نو روز ملالفند و ایا شتشیر زمیان ملالفیر شیان اا شرامیداشر و  جوهاایون 

 هدی  ر و ایشفر میگردد. 
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در ارخییی از کشییور هییای  هنییو و خییون ر یهی و خیی ء لییدرت ایا  سسیی  اا یید شفییر 

خصمان  و در اراار نو روز موضع شیری مفعصبی  را ااز شتاشف   ا اس می دسر 

 ریر منطدی ا لاذ و  بلیغ نما ند.

 

آن شلصیییر هییای  یییامبر اییهرگ اسیی   محمیید د ا و اعیید ازدر زمییان حیییات ی  

امیا  ریاد) در ا شرففی   یا امامیان  حضرت اهرگ اس   از حضرت علی دعا و

 اهیی   شیییع و  سیین  نظر ییات شونییاشون در مییورد نییو روز ارائیی  کییرده انیید کیی  ایشییفر

 هیا دو  یرز ا ی ، در خوشیبینان  و در میوارد انیدد اداینانی  هسیفند نظر ات مفتکره 

البیال لهیوری  ع می  د د روی    موضوع مشفرد را مشاهده می نیم ک  ای  لیول

ارخی ها ولفی سل  خدا و رسول را لرائر می نند ، عد  خود را نییه آنجیا حاضیر 

ارای خیود داری  . می نند ، در حالی   ارخی د گر ررف ا  لرائر اکففا میورزند 

و روز اکففا می نم ، البف  چنی  ا فالات مدال فدط ا  ا فالات عمده ناز  و   شدن ا   

علییی   لبیی  از اسیی   و اعیید اسیی   رث داده مییا  ن ا فالییات نییی  اییرای حضییرت نییو 

  الس   و والعۀ اهرگ رد ر خم کی  درآن  ایر شه یدن و حضرت سلیمان علی الس  

هیا والعی  د گیر  رسول خیدا محمید د ا و دهحضرت علیدع ا ا  امامر از  رف 

کار یر مطلی  ا .ز نو روز رث داده ، اهمیر ا   روز را ارهسف  میسازد ک  در رو

دانشمندان و محددی  ااور دارنید کی  نیو روز ای  زا ی  و االنیدشی میر بط اسیر وا ی  

. از آنجائی   نو روز  زنده شدن  امر فلسف  و هوهر ارلی نو روز را  ش ی  میدهد

 و رییر عبیادی اسیر امیا اشرایا چشیمریر د نیی  بیعب را مبدا لرار میدهد ، ظاهرا ن 

نهیاده شیده  کا نات ایر زا ی  و مییر   یک  انا خرد ا  مسهل  نگاه شود میفوان شفر

اسر و اا اعفدیاد ای  ا ن ی   میر  اسر  ا اعبارت د گر سیسفم کا نات همی  زا   و

در ا ی  ریورت میفیوان   یی  ،کا  نیات یروردشیاری دارد و آن خداونید د  ا میباشید 

د نی نیه ار با  دارد. از ههر د گر نیو روز ک  نو روز ا  نحوی اا اعفدادات  شفر

اعد از اس   ا   در ج محفوی د نی ا  خود شرفر ، فرهنیو اسی می در  یار و ییود 

ن نیو روز را ریرفا ن ی  هشی  امیروز نمیفیوامراسم نو روز رخن  کرد ا  حدی ک  

 اییا اعفدییادات د نییی واسیی می دانسییر.للمییداد کییرد و آن را مغییا ر   عنعنییوی وااسییفانی

ز ا    ور وانمود می ننید کی  شو یا در اسی   رییر از ملالفی  ارشتاری هش  نو رو

اضحی اعیاد د گری وهود ندارند در حالی   اررسیی هیای  یار لی  عیدعید  فطر و

نو روز اعید از اسی    یی لیرون خیود شیواه ایر  ا   ادعا را رد می ند و شرامیداشر

اسر ک  اس   اا نو روز مش لی ندارد ، چون ایر شیتاری هشی  نیو روز ایا ا   امر 

لسمی   در اال اشاره شد لر ب ا  ا فا) همی  امیا  ارشادات اس می در  ضاد نیسر.

میانع ایر شیتاری هشی  نیو روز نشیده انید ، ال ی  ایرع   خجسیف   نی   نهیا مان شیع 
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 از ههفییی هیییم  اخفند.اییودن ا یی  روز را ایی  یییییروان شییان  وضییی  و روشیی  میییی سیی

 د عییید سییعید فطییر و اضییحیا   اییا دو عییید د نییو روز و مهرشییان ا  عییو د دو هشیی 

خوشی نمیفوان  عو د کرد  عنیی از کسیی  خوشی را اا چون مفهو  منطدی ندارد ،

 ییا شروهییی خوشییی را شرفییر ودرعییو  ایی  آن دآنهییاا خوشییی داد ، در ا یی  حالییر 

ایالی میمانید و  غیییری را در احسیاس  خوشی همان احساسی اسر ک  در هیای خیود

  د اسر و ار ع   .، خوشی اا رم لاا   عوانسان وارد نمی ند 

 

سییماعیلیان از نییو روز کیی  ایی  د یید شییاه شیییع  ا اصییورت ملفصییرراهعدر فرهییا      

 هدف ارلی ا   نوشف  را در ار دارد ، می یرداز  .

 

هفمیاعی  را از د یدشاه ظیاهری جائی   اسماعیلیان  امورات د نی ، متهبی و ااز آن  

اعنوان  و اا نی مینگرند ، مسلم  شرمیداشر نو روز نیه از ا   امر مسفانا نیسر .

مایال هفییر سییی  نییو روزی اییا عییدد هفییر کی  نییهد اسییماعیلیان  یی  عییدد مدییدس اسییر 

ا   رییرف اییرای حاضییر امییا  معلییو   ایی ایی  عدییید  اسییماعیلیان مسیهل  ا سییر اییا نی .

حاضیر امیا  در ولیر  ن مفسیر اریلی امیور ایا نی د ی  اسیر، اسر  عنیی امیا  زمیا

مناسب و ضروری مسا   اا نی را ای  سیاده  یر   شی    وضیی  و  یی فیرامی  ای  

  ییروان  اا غ می ند .

 

در خصیو  چه  ونهمی  اما  اسماعیلیان ههیان نیور مولنیا شیاه کیر م الحسیینی    

فرما نید، نیوروز را شرامیی دار ید اریا داری نو روز ارشادا ی دارند کی  از هملی  می

در ا   روز ای    ید گر  حفی  ادهیید ، ایا   ید گر مهیر ورز ید و کیدورت را از دل .

 های خود یاد کنید . 

 

ۀ مرکهی دا ره زندشی ارای اشر ر اسیر . اسیماعیلیان ههیان رل  و دوسفی ندط  

دت اا ییروی از ارشادات شرانبهای حاضر اما  خیو   مسییر حرکیر ای  سیوی سیعا

 را میییی ییما نییید . مدا سییی  وضیییع اهفمیییاعی و الفصیییادی کنیییونی نییییوی و اخیییروید

مییودن ا یی  راه همونییان یی نشییان  ای از مقفدیییر دارد  و اسییماعیلیان اییا چنیید دهیی  لبیی 

نسی  هیا   یی ییی د گیر فدیط  حیر   وسیط ا  سر منیهل مدصیودرسیدن  ادام  دارد ،

 درف  حاضر اما  میسر اسر . 

     اا درود و سپاس فراوان                                         

    

     


